
Tilmeldinger og ansøgninger! 
 

 

Vi nærmer os slutningen af skoleåret, så vi er ved at 

forberede de aktiviteter, der skal foregå hen over 

sommerferien: Sommerskole, Sommer-SFO og SFO-

koloni.  

 

I dette nummer af Kildeskolenyt kan du finde en 

tilmeldingsblanket til alle aktiviteterne. Du bedes udfylde 

den og returnere til klasselæreren. Det er vigtigt, at vi ved, 

hvor mange der deltager, så vi kan arrangere forløbet!  

 

Inden længe sender vi også det årlige brev med 

kalenderdata for 2016-2017, tilmeldinger og ansøgninger 

om tilskud til transport og skolepenge - vær opmærksom 

på de forskellige tidsfrister!   

 

Og ellers havde vi en god arbejdsweekend og 

Generalforsamling i april. Der var ikke mange deltagere, 

men de, der kom, fik en masse fra hånden! En stor tak til 

forældre, lærere og vores bestyrelse!  

 

I maj kaster eleverne i 9. og 10. klasse sig over de 

skriftlige afgangsprøver og forbereder dernæst de 

mundtlige, som afholdes i juni. Andre har travlt med at nå 

årets mål i de forskellige fag og med forberedelser til 

sommerfesten i juni.  

 

Og ellers: Nyd et fint nummer af Kildeskolenyt! 
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Skolekalender  

Maj                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 2. Skriftlige afgangsprøver: Dansk, skriftlig fremstilling 

Tirsdag 3. Skriftlige afgangsprøver:  Matematik, problemløsning 

Onsdag 4. Skriftlige afgangsprøver: Dansk, retskrivning og læsning 

Torsdag 5. Kristi Himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

Fredag 6. Kristi Himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

  

Mandag 9. Skriftlige afgangsprøver: Matematik, færdighedsregning 

Lejrskole for 7. klasse hele ugen 

Tirsdag 10. Skriftlige afgangsprøver, kun for 9. klasse: Biologi  

 

Onsdag 11.  

Torsdag 12. Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 13.  

  

Mandag 16. Pinseferiedag - hele skolen er lukket 

Tirsdag 17.  

Onsdag 18.  

Torsdag 19.  

Fredag 20.  

  

  

Mandag 23.   

Tirsdag 24.   

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27.  Overlevelsestur - Eagle Watch 2016: Starter i dag og afsluttes 

søndag. Spørgsmål? Kontakt Dennis Greve Christensen   

  

Mandag 30.  

Tirsdag 31.  

 
 

Husk tilmeldinger til sommerferiens aktiviteter!  
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Referat af den ordinære generalforsamling 
Af Marie H. Jørgensen, referent 

 

 
1) Valg af ordstyrer 
Claus Olsen er valgt 

 

2) Valg af referent 
Marie Jørgensen er valgt 

 

2A) Bekræftelse af at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

Der er sendt indkaldelse til alle forældre med brev, og mødet er offentliggjort i Kildeskolenyt, april.  

 

3) Bestyrelsen aflægger beretning 
Formanden, Bjørn Flygenring, aflægger beretning, som er vedlagt separat.  

 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

Claus Olsen, næstformand orienterer om regnskabet 2015. Vi har atter et flot resultat med henlæggelser til 

tag, sanitære forhold, undervisningsmaterialer osv.  

 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende 

Der afholdes valg til bestyrelsen samt tilsynsførende.  

Claus Olsen, næstformand er på valg, og genvælges for 2 år.  

Nushin Hammerskov er på valg, og genvælges for 2 år. 

Lisbet Najbjerg er på valg som suppleant, og genvælges for 1 år. 

Mikkel Storm Jensen er opstillet og vælges som suppleant for 1 år i stedet for Claes Brandt.  

Vores tilsynsførende gennem 8 år, Lise Thorsen, stopper efter 8 års virke. Bestyrelsen og ledelsen takker for 

god og værdifuld indsats.  

I stedet opstilles og vælges Rene Steffensen, som er læreruddannet og er uddannet som tilsynsførende.   

 

6) Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag.  

 

7) Eventuelt 
Der spørges om der er kommet nogle nye ansatte i SFO´en, da der har været nye, ukendte ansigter i denne 

ved afhentning. Anna oplyser, at der har været et par skoleprojekter, bl.a. har Sand haft en projektgruppe 

ude, som har haft et par dages projekt i SFO.  

Der spørges til it på skolen, da det ikke har fungeret hidtil. Niels fortæller, at der er lagt en skriftlig plan, at 

der i alle klasselokaler bliver opstillet computer med forbindelse til nettet og med digitale ordbøger, at der 

inden for få dage er lagt kabler i alle lokaler og at der senest i sommerferien lægges WIFI på hele skolen.   

Dernæst spørges om læringstid gøres obligatorisk. Niels svarer, at det gør den ikke. Læringstid blev afprøvet 

første år efter skolereformen for folkeskoler. Det viste sig, at dette var for stor en belastning for visse klasser 

på grund af det i forvejen høje undervisningstimetal og skolens faste tilbud om lektiecafe fire eftermiddage 

om ugen. Læringstiden eksisterer stadig for 7. og 8. klasse, hvor den fungerer godt. .  

 

Da der ikke er yderligere spørgsmål, afsluttes generalforsamlingen. 
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Formandens beretning 2015 
Bjørn Flygenring, formand for bestyrelsen på Kildeskolen 

 

                                                                                                      

                            April 2016  

  

     

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig 

over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift 

er i overensstemmelse med skolens vedtægter, lovgivningen og 

andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at 

forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." 

samt med skolens vedtægter. 

 

Et af bestyrelsens vigtigste parametre til at kunne styre skolens økonomi sikkert igennem 

skoleåret, er et bestemt nøgletal, kaldet ”elevtallet”, hvilket udgør det samlede antal elever 

ved skæringsdatoen den 5. september hvert år. Ud fra dette nøgletal beregnes statens tilskud 

til skolen, som udgør hovedparten af skolens indtægter. 

 

Den 5/9 2015 var elevtallet således 190 på Kildeskolen, hvilket er det højeste elevtal i 

skolens historie. Året før var elevtallet 186, hvilket ligeledes var historisk højt. Dette højere 

elevtal samt skolens stramme økonomiske politik, har gjort skolens økonomi mere 

levedygtig de sidste par år, men stadig ikke prangende, selvom det bestemt går  i den rigtige 

retning. Vi skal fortsætte med at gøre de succesfulde handlinger, som har medført denne 

fremgang og styrke disse punkter, hvor vi kan. Med det allerede højere elevtal for skoleåret 

2015/16 er kursen sat mod endnu et positivt regnskabsår for 2016, såfremt vi fortsætter den 

samme økonomiske politik. 

 

Vores målsætning er at have 20 elever i hver klasse fra 0. – 10. klasse, hvilket giver 220 

elever på skolen i alt. Dette kan gøres i vores nuværende lokaler, uden at tilføje yderligere 

kvadratmeter og uden at gå på kompromis med undervisningskvaliteten. Derved kan vi 

oparbejde en endnu bedre økonomi, så der både bliver plads til at forbedre 

undervisningsmaterialer, skolebygning og til at nedskrive prioritetslånene i bygningen. 

 

 

2015 - året der gik 

 

Fra januar lagde de to afgangsklasser hårdt ud med en projektuge om henholdsvis 

Kommunikation og Uddannelse, som blev afsluttet med to spændende afteners 

fremlæggelser. Vi havde besøg af 4 ungdomspolitikere ved Skolevalg 2015, der var besøg i 

børnehaveklassen, vores pedel høstede atter en guldmedalje, der var kagekonkurrence, 

biblioteksture, arbejde med at skabe film i 8. klasse og terminsprøver. Så var der 
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talentkonkurrence, deltagelse i danseforestilling, Filmfestival, foredrag om bæredygtigt 

forbrug, Overlevelsesturen Eaglewatch Force 2015, Sex i uge 6, tilmelding til fremtidige 

uddannelser, besøg af Dansk Arkitektur Center, Fastelavnsfest, deltagelse i Lasergames, 

50'er projekt, Ordinær Generalforsamling, forårets arbejdsweekend, studietur til Rom, 

fantastisk ensemblebesøg fra Musik på Tværs, skitur til Østrig, deltagelse i Robocup 2015, 

fejring af dronningens fødselsdag, tegneprojekt, deltagelse i Forskningens Døgn, besøg af 

Røde Kors, indsamling til IBIS, arbejde med årets Grønt Flag emne Bæredygtigt Forbrug, 

videnskabeligt projekt i Tivoli, Lær At Lære kursus for forældre, fotodage, skriftlige og 

mundtlige afgangsprøver, Tidsrejse i 0. klasse, Sommerfest, morgensang, koncertbesøg i det 

gamle radiohus på Frederiksberg med Copenhagen Phil, Middelaldermarked i Valby Parken, 

lejrskoler, bygning af teaterscene, musical med 6., tur til Stevns Klint, sidste skoledag for 

afgangseleverne med fest for dem og deres forældre - og så var der sommerferie! 

  

Og dog: I sommerferien fulgte vi traditionen tro op med Sommerskole og en masse 

spændende ture med SFO'en i de første fire uger. Ferien sluttede af med den fantastiske SFO-

koloni, reparationer af bygningen, istandsættelse af klasseværelser, anskaffelse eller 

forfattelse af nye undervisningsmaterialer, nye undervisningsplaner og hovedrengøring af 

hele huset.  

  

I august kom eleverne tilbage til det nye skoleår 2015-2016. I 0. klasse havde 14 børn deres 

første skoledag, mens 7 nye elever dannede 10. klasse sammen med 10 af de gamle. Vi fik en 

ny uddannelsesvejleder (Flemming), en ny lærer (Anna T) og Rikke startede sin ét år lange 

uddannelsesorlov. Så var der 30-års jubilæum, middag for tidens forskellige lærere og 

bestyrelsesmedlemmer og Gammel Elev Fest. Vi fik fiberforbindelse ind i huset, der var atter 

lejrskoler, Æbledag, tur til Roskilde Domkirke, foredrag om nanoteknologi, kursus i 

førstehjælp, en dag med marinebiologi, foredrag om svampe og deltagelse i 

Naturvidenskabsfestival, besøg og foredrag af en af topcheferne i FL Schmidt, efterårets 

arbejdsweekend, kropsmodellering, besøg af Hjem-Is, mere uddannelse i førstehjælp, 

deltagelse i årets Masseeksperiment, Miljørådets forberedelser til Grønt Flag dagen, dannelse 

af elevråd, Verdens-time, 8. klasses tur til Berlin, chilismagning, besøg på 

Uddannelsesmessen, foredrag af vores uddannelsesvejleder, atter terminsprøver,  motionsdag 

ved Damhussøen - og så var der en helt fantastisk Temauge om Indtryk og Udtryk!  

  

Året sluttede af med Flaghejsningsfest for det femte Grønne Flag, forberedelser og 

afholdelse af Julefesten, Luciakorets arbejde, dannelse af band, deltagelse i forsøget 

GoCook, besøg på FL Schmidt, besøg af biologistuderende fra Københavns Universitet, 

besøg på Spildevandscentret og Frilandsmuseet - og så sluttede året af med en dejlig og 

tiltrængt juleferie!   

Der er sandelig foregået mange forskellige aktiviteter i 2015 - tænk lige på det, når i møder 

jeres børns lærere! Det er dem der sammen med eleverne står for planlægning og afholdelse 

af hvert eneste punkt.        
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Lad os så tage et kik på bygningen og skolens fysiske rammer.   

  

I løbet af året afholdt Bestyrelsen fire gode møder, hvor vi koordinerede økonomi samt tiltag 

med bygning og undervisning. Der blev også afholdt Generalforsamling, hvor Marie 

Helbrønd blev valgt ind som nyt medlem.       

  

Med Folkeskolereformen gav vi eleverne flere lektioner i forskellige fag og indførte 

læringstid. Efter 4 måneders afprøvning, blev læringstiden evalueret og rettet til i januar. Vi 

beholder selvfølgelig de frivillige lektiecafeer, som gennem mange år har været en del af 

skolens kultur.      

  

De mange tiltag og aktiviteter lykkedes kun med en masse menneskers gode indsats!  

  

Så tak til alle jer forældre, der deltog i renoweekenderne. Tak til alle elever der deltog i 

Elevråd, Miljøråd, Luciakor og sørgede for god underholdning til skolefesterne. Tak til 

lærerne for vedholdende, energisk og engageret arbejde med at give eleverne en god og 

udfordrende undervisning gennem året. Tak til SFO-personalet for at give børnene nogle 

spændende, sjove og hyggelige morgener, eftermiddage og feriedage. Tak til 

Støtteforeningens formand, Rikke, der gav os nogle gode "kom-sammener". Tak til vores 

pedeller, der sørgede for daglige reparationer, renholdelse og istandsættelse af lokaler. Og 

endelig en stor tak til vores skolesekretær, Karna, som sørgede for indrapporteringer, 

regnskaber, elevlister og alle andre administrative og juridiske gøremål, som holder skolen 

på en fast kurs.   

  

Og til sidst syntes jeg, at vi skal give skolens daglige ledere, Niels og Anna, en kæmpe tak og 

applaus, for den iver og vedholdende energi de ufortrødent indgyder i arbejdet med vores 

skole, for derved at give vore børn det bedste afsæt til deres fremtidige liv – tusinde, tusinde 

tak ! 
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Forberedelser til 

cyklistprøven 

  

Som optakt til cyklistprøven fik vi besøg af vores 

politimand Steen, som gennemgik færdselsreglerne og 

fortalte om selve prøven til eleverne fra 5. og 6. klasse. 

  

Efter oplægget viste Steen sit politiudstyr, så eleverne 

kunne se det og få svar på deres spørgsmål.  

  

I 5. og 6. klasse gennemgik vi også cykelruten - og det 

var jo en ganske dejlig tur i det forårssmukke Valby. 

 

Cyklistprøven 
Mikkel A M Petersen, idrætslærer 

 

Kæden var strammet, cyklen vasket og teorien læst op.  

 

Tirsdag den 26/4-16 afholdt vi, i samarbejde med 

SikkerTrafik, politiet og Vigerslev Allé skole, 

cyklistprøve for eleverne i 5. og 6. klasse.  

 

Trods blæst og kulde, mødte 20 elever op kl. 8.30, fik 

tjekket deres cykler og drog mod Vigerslev Allé skole, 

hvor prøven skulle starte.  

 

Selve prøven bestod af en rute rundt i Valby, hvor eleverne blev udsat for vejarbejde, store 

lyskryds og bakkende lastbiler. Heldigvis var eleverne velforberedte, og alle bestod!  

 

Stort tillykke til dem alle!  
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Geografi i 4. klasse 
  

I 4. klasse har vi arbejdet med de 

nordiske landes geografi. Eleverne har 

lært at læse kort og finde steder, som 

de gerne ville besøge.  

  

Næste udfordring gjaldt vejrudsigter. 

Her skulle eleverne finde byer i 

Danmark og indsætte dagens vejr på de 

rigtige steder.  

 

Nu skal eleverne fremlægge deres 

vejrudsigter - forhåbentlig giver de os 

lidt mere varme! 

 

 

Tingmøde i 3. klasse 
  

I 3. klasse har vi 

arbejdet med 

lokalkendskab, og 

eleverne beskæftigede 

sig blandt andet med 

historiens gang i 

Valby.  

 

På Tingstedet ligger 

tolv store sten, som 

man sad på i gamle 

dage, når der skulle 

holdes tingmøder.  

 

Her mødtes de ældste 

mænd fra hver af de 

tolv store gårdfamilier og tog beslutninger om fælles projekter for hele området.  

  

Eleverne i 3. klasse holdt også deres eget tingmøde og fik ordnet en del sager, mens de sad i 

kreds på stenene.  

  

Bagefter skulle de finde ud af, hvad der skal ske med Grøntorvets område, når det lukker 

ned.  
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Oplev 7. klasses kunstneriske Installationer! 

Af Christine Astrupgaard 

 

Du har stadig mulighed for at opleve 7. klasses flotte installationer, som i øjeblikket pryder 

vægge og rum på skolen. De har arbejdet på dette projekt i et par måneder og virkelig lagt 

energi i det. 

 

På stuen i fællesrummet kan man opleve 

Installationen om Alice i Eventyrland. 

Man skal her forestille sig, at man selv er 

Alice og ser tingene fra hendes 

synspunkt. 

 

Desuden kan man opleve Svampebob, som glad hænger 

på væggen med en masse hjemmelavede burgere... 

 

På 1. sal kan man  

opleve installationen  

Skoven. Udover at der  

er skabt en mørk og  

lidt dyster stemning, har man også mulighed for at finde  

skjulte dyr...hvis man leder. 

 

Den sidste installation er  

desværre lige taget ned,  

da der skal være skriftlige  

afgangsprøver i næste uge  

på 2. sal.  

 

Det var et meget uhyggeligt  

"Dollhouse" - et mørkt rum  

i fællesrummet, som skabte  

skræk og rædsel! 

 

Har du lyst til at opleve de  

tre førstnævnte  

installationer, hænger de  

der lidt endnu. 
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Sa Tu Sai - Et eventyr om børnearbejde 
 

Mandag den 18. april havde 1.-4. 

klasse besøg af Dukketeateret 

NoCanDo som var her med en 

teaterforestilling om børnearbejde.  

 

To små børn bliver i en 

oversvømmelse væk fra deres 

forældre. De bliver kidnappet og 

kommer til at lave tvangsarbejde 

på en fabrik i flere år. Heldigvis 

ender det hele godt! De stikker af, 

og finder til sidst pigens far!  

 

En meget rørende fortælling, som 

med sjove effekter og et sprog i 

børnehøjde fortæller en historie 

om, hvor slemt det kan være. 

 

En ting var i hvert tilfælde sikkert. Det gik op for publikum, hvor godt vi selv har det her :-) 

 

 

 

Fotografering 

afsluttet 
 

I april havde vi besøg af 

Odense Skolefoto, som 

sørgede for årets billeder 

af elever, lærere, klasser 

og det samlede billede af 

os alle.  

 

Senere på måneden 

vendte fotografen tilbage, 

så vi håber på, at alle nu 

er tilfredse med 

billederne.  
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VIETNAM 
Af Dennis Greve Christensen 

 

Der er mange måde, at kombinere fagene på – 

et miniprojekt i 7. klasse om Vietnam er et af 

dem. 

 

Projektet startede op med stemninger i form 

af billeder og videoklip fra Vietnamkrigen 

med baggrundsmusik af legendariske Rolling 

Stones (Paint It Black). Musikken var 

samtidig et passende oplæg til gruppearbejde 

om musik i 60´erne og 70´erne.  

 

Eleverne blev inddelt i 4 grupper, som skulle vælge mellem fire opgavesæt indenfor 

kategorierne Kultur (musik), Geografi, Historie (Vietnamkrigen) og Kultur (det 

vietnamesiske køkken). Musikholdet skulle sammenligne originale indspilninger fra 60´erne 

og 70`erne med nyfortolkninger og nyindspilninger. Det var en rytmisk rejse med Nancy 

Sinatra (These Boots Are Made For Walkin’), Mamas & The Papas (California Dreamin’) og 

Animals (House Of The Rising Sun), som også ses på billedet.  

 

Geografiholdet erobrede klasseværelset 

og skulle finde oplysninger om landet 

Vietnam, historieholdet surfede på 

internettet i it-lokalet, mens madholdet 

gik på jagt efter råvarer og priser i byen.  

 

Der var fremlæggelser inden klassen 

skulle skifte fag, men madholdets 

kreation af den vietnamesiske madret, 

Ga Xa Ot (Kylling I Citrongræs) måtte 

vente til ugen efter. Den dag spredte en 

liflig duft sig på skolen, mens 7. klasse gav den som mesterkokke i skolekøkkenet. Udover at 

lære om køkkenhygiejne og hvordan man julianeskærer en gulerod (skærer i fine, smalle 

strimler), lærte klassen også om det særlige med vietnamesisk madkultur: At gøre kødet 

blankt og sødt med karamelsirup for derefter at lade den stærke jalapenôs trænge igennem.  

 

Spiser man vietnamesisk mad, skal man også prøve at bruge spisepinde. Ida havde godt styr 

på det og var en glimrende instruktør for resten af klassen.  

 

Jo, vi kom rigtig godt omkring landet Vietnam i dette miniprojekt.  
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Arbejdsweekenden 
 

 

Vores skole bliver 

brugt af mere end 

200 mennesker hver 

dag, så det siger sig 

selv, at bygningen 

bliver slidt!  

 

Derfor afholder vi 

hvert år et par 

arbejdsweekender, 

hvor elever, forældre 

og lærere er inviteret 

til at komme nogle 

timer og give en 

hånd med.  

 

Ud over en masse 

rengøring blev der 

malet på toiletterne 

og i SFO'ens 

køleskabsrum. Der 

blev også renset 

afløb, opstillet træer 

og blomster og lagt 

flis på bagerste del 

af legepladsen.  

 

En stor tak til Helle, 

Susanne, Marie, 

Anne-Mette, 

Lisbeth, Heidi, Ole, 

Gergana, Mathias, 

Lisbet, Barfod'erne, 

Bjørn, Morten, Monica, Felix, Lilian, Ljiljana, Ivan, 

Viktor, Andreas, Hanne, Mikkel, Karin, Anna, Josefine, 

Olivia, Salvatore, Maddalena, Claudio, Claus, 

Olivanda, Mette og Marcus, som alle deltog i den 

hyggelige og særdeles produktive weekend!   
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Tilmelding til sommerens aktiviteter i SFO’en 
 

Skoleåret er snart slut, så vi skal til at planlægge sommerferiens aktiviteter. Traditionen tro er 

der både Sommerskole, Sommer-SFO og SFO-koloni.  

 

Sommerskolen afholdes i uge 26, 27 og 28, hvor eleverne kan modtage undervisning tirsdag, 

onsdag og torsdag mellem 10:00 og 14:00. Tilbuddet er gratis, men tilmelding er påkrævet. I 

får tilmeldingsblanketter senere.    

 

Sommer-SFO'en er åben alle hverdage mellem 7:00 og 17:00 i uge 26, 27 og 28. Børnene 

tager på ture eller leger på skolen. Tilbuddet koster 500 kr. om ugen eller 100 kr. om dagen. 

Tilmelding er krævet og bindende.  

 

SFO-kolonien afholdes mandag den 1/8 til fredag den 5/8. Det koster 850 kr. at deltage, 

tilmelding er krævet og bindende.  

 

Og endelig er Sommer-SFO'en åben mellem 7:00 og 17:00 mandag og tirsdag i uge 32. 

Tilbuddet gælder kun børn, der er meldt ind i SFO'en eller Klubben fra 1/8.  

 

Hjælp os med at planlægge aktiviteterne - udfyld skemaet og send det til Anne-Marie.    

 

Tak på forhånd! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi ønsker at melde vores barn_____________________________________  , som går i 

________ klasse, til følgende aktiviteter med SFO’en:  (Sæt x'er) 

 

 

Sommer-SFO (500 kr. per uge) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uge 26: 7:00-17:00      

Uge 27: 7:00-17:00      

Uge 28: 7:00-17:00      

 

 

Sommer-SFO (100 kr. om dagen) Mandag 8/8 Tirsdag 9/8 

Uge 32   

 

 

Forælder:________________________  Underskrevet:___________________  dato:______ 

SFO-koloni (850 kr.)  Hele ugen fra mandag til fredag 

Uge 31  


